
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม  

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

   

  โดยเห็นสมควรใหแกไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเบ้ียประชุม
กรรมการ และคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๒  เพ่ือใหมีความเหมาะสมมากขึ้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  ๓๐  
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงออกระเบียบไวดังนี ้
 

  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเบ้ียประชุม
กรรมการและคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ  ๓  บรรดา ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดท่ีบังคับใชมากอนซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

  ขอ  ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๗ (๖) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเบ้ียประชุม 
กรรมการและคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๒  และใชความตอไปตอไปนี้แทน 
             “(๖)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย” 
 

  ขอ  ๕  ใหยกเลิกขอความในขอ ๑๐ (๑) แหงระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย 
เบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม พ.ศ. ๒๕๕๒  และใชความตอไปนี้แทน 
             “(๑) ผูปฏิบัตงิานในการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ มีจํานวนไมเกินท่ี
กําหนดไว” 
 

  ขอ  ๖  ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเบ้ีย
ประชุมกรรมการและคาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม  พ.ศ. ๒๕๕๒  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 

/ขอ  ๑(๑).. 
 
 



- ๒ - 
 
              “ขอ  ๑๑  การจายเบ้ียประชุม หรือคาตอบแทนตามระเบียบนี้ใหจายไดไมเกินอัตรา
ท่ีกําหนดตามบัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยเบ้ียประชุมกรรมการและ
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานในการประชุม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
       
                            (รองศาสตราจารยสุจินต  สิมารักษ) 
            อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  รักษาการแทน 
              นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  เบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทน  ผูปฏิบัติงานในการประชุม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลําดับที ่ คณะกรรมการ / ตําแหนง เบี้ยประชุม / คาตอบแทนไมเกิน  
(บาท) 

สภามหาวิทยาลัย   
(๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย   ๒,๐๐๐ 
(๒)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ๒,๐๐๐ 
(๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ ๑,๘๐๐ 
(๔)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงจากบุคคลภายนอก ๑,๘๐๐ 
(๕)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคคลภายในมหาวิทยาลัย ๙๐๐ 
(๖)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ๙๐๐ 
(๗)  ผูชวยเลขานุการ (ไมเกิน ๓ คน) ๕๐๐ 
(๘)  ผูปฏิบัติงานการประชุม (ไมเกิน ๕ คน) ๓๐๐ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 

(๙)  ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  (ถามี) ๑,๘๐๐ 
      

๒ สภาวิชาการ   
  (๑)  ประธานสภาวิชาการ  ๑,๘๐๐ 
  (๒)  กรรมการสภาวิชาการผูทรงคุณวุฒ ิ ๑,๘๐๐ 
  (๓)  กรรมการสภาวิชาการท่ีเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะ ๖๐๐ 
  (๔)  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ ๖๐๐ 
  (๕)  ผูชวยเลขานุการ (ไมเกิน ๒ คน) ๓๐๐ 
  (๖)  ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน  ๔  คน) ๒๐๐ 
     

๓ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  (๑)  ประธานกรรมการ   ๑,๐๐๐ 
  (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ ๘๐๐ 
  (๓)  กรรมการโดยตําแหนง ๕๐๐ 
  (๔)  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ  ๕๐๐ 
  (๕)  กรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการฯ (ไมเกิน ๑ คน) ๕๐๐ 
  (๖)   ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน ๓ คน) ๒๐๐ 
 (๗)  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ  (ถามี) ๘๐๐ 



บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  เบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทน  ผูปฏิบัติงานในการประชุม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลําดับที ่ คณะกรรมการ / ตําแหนง เบี้ยประชุม / คาตอบแทนไมเกิน  
(บาท) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
(๑)  ประธานกรรมการ  ๑,๐๐๐ 
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๘๐๐ 
(๓)  เลขานุการคณะกรรมการ ๕๐๐ 
(๔)  ผูชวยเลขานุการ (ไมเกิน ๑ คน) ๓๐๐ 

๔ 

(๕)  ผูปฏิบัติงานการประชุม (ไมเกิน ๒ คน) ๒๐๐ 
    

๕ คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน   
 (๑) ประธานกรรมการ ๘๐๐ 
 (๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๘๐๐ 
 (๓) กรรมการบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ๔๐๐ 
 (๔) กรรมการและเลขานุการ ๔๐๐ 
 (๕) ผูชวยเลขานุการ (ไมเกิน ๑ คน) ๓๐๐ 

 
(๖) ผูปฏิบัติงานการประชุม (ไมเกิน ๒ คน) ๒๐๐ 

 
๖ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร   

 (๑)  ประธานกรรมการ   ๘๐๐ 
 (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๘๐๐ 
 (๓)  กรรมการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๔๐๐ 
 (๔)  กรรมการและเลขานุการ ๔๐๐ 
 (๕)  ผูชวยเลขานุการ (ไมเกิน ๒ คน) ๓๐๐ 

 
(๖)  ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน  ๒  คน) 
 

๒๐๐ 

 
 
 
 
 



บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  เบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทน  ผูปฏิบัติงานในการประชุม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลําดับที ่ คณะกรรมการ / ตําแหนง เบี้ยประชุม / คาตอบแทนไมเกิน  
(บาท) 

๗ คณะกรรมการอุทธรณ  รองทุกข  ประจํามหาวิทยาลัย   
 (๑)  ประธานกรรมการ   ๖๐๐ 
 (๒)  กรรมการ  ๔๐๐ 
 (๓)  กรรมการและเลขานุการ ๔๐๐ 
 (๔)  ผูปฏิบัติงานการประชุม (ไมเกิน ๑ คน) ๒๐๐ 
   

๘ กรรมการไตสวน , สืบสวน  และสอบสวน   
 (๑)  ประธานกรรมการ   ๖๐๐ 
 (๒)  กรรมการ  ๔๐๐ 
 (๓)  กรรมการและเลขานุการ ๔๐๐ 
 (๔)  ผูปฏิบัติงานการประชุม (ไมเกิน ๑ คน) ๒๐๐ 
   

๙ คณะกรรมการบริหารวิชาการ  (ก.วช.) เฉพาะการประชุมที่มี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมเปนคณะกรรมการ  

 (๑)  ประธานกรรมการ   ๖๐๐ 
 (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ๖๐๐ 
 (๓)  กรรมการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๐๐ 
 (๔)  กรรมการและเลขานุการ ๓๐๐ 
 (๕)  กรรมการและผูชวยเลขานุการ (ไมเกิน  ๒  คน) ๓๐๐ 
 (๖)  ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน  ๓  คน) ๒๐๐ 

๑๐ สภาคณาจารยและขาราชการ   
 (๑)  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ๔๐๐ 
 (๒)  รองประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ๓๐๐ 
 (๓)  ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน  ๒  คน) ๒๐๐ 
   

 
 



บัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  เบ้ียประชุมกรรมการและคาตอบแทน  ผูปฏิบัติงานในการประชุม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ลําดับที ่ คณะกรรมการ / ตําแหนง เบี้ยประชุม / คาตอบแทนไมเกิน  
(บาท) 

๑๑ คณะกรรมการประจําสวนราชการ   
 (๑)  ประธานกรรมการ   ๖๐๐ 
 (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ ๖๐๐ 
 (๓)  กรรมการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๐๐ 
 (๔)  กรรมการและเลขานุการ  ๓๐๐ 

 
(๕)  ผูชวยเลขานุการ/ ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน  ๓  คน) 
(๖)  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ (ถามี) 

๒๐๐ 
๖๐๐ 

๑๒ คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย   
 (๑)  ประธานกรรมการ   ๑,๐๐๐  
 (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ ๘๐๐ 
 (๓)  กรรมการท่ีแตงตั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๔๐๐ 
 (๔)  กรรมการและเลขานุการ / เลขานุการ ๔๐๐ 

 (๕)  ผูชวยเลขานุการ (ถามี) ๓๐๐ 

 
(๖)  ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน  ๒  คน) 
 

๒๐๐ 
(เปนไปตามความในคําส่ัง) 

๑๓ คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย  
 (๑)  ประธานอนุกรรมการ   ๖๐๐  
 (๒)  อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ ๖๐๐ 
 (๓)  อนุกรรมการท่ีแตงตั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๐๐ 
 (๔)  อนุกรรมการและเลขานุการ/เลขานุการ ๓๐๐ 

 
(๕)  ผูชวยเลขานุการ / ผูปฏิบัติงานการประชุม  (ไมเกิน  ๒  คน) ๒๐๐ 

(เปนไปตามความในคําส่ัง) 
๑๕ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ   

 (๑)  ประธานกรรมการ ๒,๐๐๐ 
 (๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ ๑,๘๐๐ 
 (๓)  เลขานุการ ๙๐๐ 
 (๔)  ผูชวยเลขานุการ (ถามี) ๔๐๐ 
 (๕)  ผูปฏิบัติงานการประชุม (ไมเกิน ๒ คน) ๒๕๐ 

 


